
УКРАЇНСЬКА  МОВА 
 

Рівень стандарту 
(Відповідно до навчальних програмам,  

затверджених  наказом   МОН   від   14.07.2016  №  826) 
                                                     I-II курси                        
 
№ 
п/п 

Тема уроку К-
сть 
год 

Дата Примітка 

ВСТУП 
1 Повноцінне функціонування української мови – 

запорука європейського розвитку держави 
1   

2 Урок мовленнєвого розвитку  №1. Культура 
мовлення і спілкування. Контактне й дискантне 
спілкування. Основні ознаки культури мовлення. 
Професійне спілкування. Діалог, монолог, полілог у 
професійному спілкуванні. Особливості 
національного мовленнєвого етикету. Етика 
спілкування  

1   

УЗАГАЛЬНЕННЯ  І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З 
ОРФОЕПІЇ, ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, БУДОВИ СЛОВА, 

СЛОВОТВОРУ, МОРФОЛОГІЇ, СТИЛІСТИКИ  
3 Правильна вимова голосних і приголосних звуків 1   
4 Складні випадки правопису слів із ненаголошеними 

голосними, спрощенням у групах приголосних, 
чергування голосних і приголосних звуків 

1   

5 Урок мовленнєвого розвитку  №2. Контрольний 
докладний переказ тексту із творчим завданням 

1  Контрольний 
переказ 

6 Складні випадки правопису префіксів і суфіксів, 
м′якого знака, апострофа  

1   

7 Складні випадки правопису великої букви, імен та 
імен по батькові, прізвищ 

1   

8 Контрольна робота №1. Вступ. Узагальнення і 
систематизація найважливіших відомостей з 
орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, 
будови слова, словотвору, морфології, стилістики 

1  КР №1  
 
 

9 Урок мовленнєвого розвитку  №3. Читання текстів 
різних стилів, типів, жанрів мовлення з 
використанням способів поглибленого, 
ознайомлювального, швидкого читання, читання-
сканування 

1   
 

10-
11 

Складні випадки правопису слів із подвоєнням і 
подовженням приголосних, складних слів і слів 
іншомовного походження, прислівників 

2   

12 Урок мовленнєвого розвитку  №4. Контрольний твір-
роздум на суспільно-політичну тему в 

1  Контрольний 
твір 



публіцистичному стилі 
13 Контрольний текстовий  диктант 1  Диктант 

14 Будова слова. Способи словотвору  1   
15 Урок мовленнєвого розвитку  №5. Моделювання й 

розігрування діалогів відповідно до запропонованих 
ситуацій. Моделювання і розігрування телефонної 
розмови 

1   

16 Контрольна робота №2. Узагальнення і 
систематизація найважливіших відомостей з 
орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, 
будови слова, словотвору, морфології, стилістики 

1  КР №2 
 
 

Усний переказ 
Діалог 

17 Урок мовленнєвого розвитку  №6. Виступ під час 
бесіди, дискусії, полеміки 

1   

18 Лексикологія. Лексичне значення слова. Багатозначні 
й однозначні слова 

1   

19 Урок мовленнєвого розвитку  №7. Ділове мовлення. 
Електронний лист 

1   

20 Шляхи збагачення лексики української мови. 
Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми 

1   

21 Урок мовленнєвого розвитку  №8. Контрольний 
письмовий переказ 

1  Контрольний 
переказ 

22 Урок мовленнєвого розвитку  №9. Складний план і 
конспект прочитаної публіцистичної та науково-
популярної статті (за профілем) 

1   

23 Синонімічне багатство мови. Лексична 
сполучуваність. Складні випадки слововживання 

1   

24 Урок мовленнєвого розвитку  №10. Розгорнуте 
повідомлення в науковому стилі за попередньо 
складеними планом, тезами, конспектом 

1   

25 Контрольна робота №3. Узагальнення і 
систематизація найважливіших відомостей з 
орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, 
будови слова, словотвору, морфології, стилістики 

1  КР №3 
 

26 Урок мовленнєвого розвитку  №11. Виділення 
ключових фраз і слів у прочитаному тексті. 
Визначення пізнавальної цінності прочитаного 
висловлення. Аналіз використаних автором мовних 
засобів 

1   

27 Фразеологізми в мовленні 1   
28 Контрольний текстовий  диктант 1  Диктант 
29 Урок мовленнєвого розвитку  №12. Розгорнуте 

повідомлення в публіцистичному стилі за 
попередньо складеними планом, тезами, конспектом 

1   

30 Словники й довідкова література. Електронні 
словники  

1   

31 Урок мовленнєвого розвитку  №13. Редагування 
тексту 

1   

32- Частини мови. Складні випадки відмінювання 2   



33 іменників, прикметників, числівників 
34 Урок мовленнєвого розвитку  №14. Ділове мовлення. 

Смс-повідомлення 
1   

35 Контрольна робота №4. Узагальнення і 
систематизація найважливіших відомостей з 
орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, 
будови слова, словотвору, морфології, стилістики 

1  КР №4 
 
 

Усний твір 
 

 
 

УКРАЇНСЬКА  МОВА 
 

Рівень стандарту 
(Відповідно до навчальних програмам,  

затверджених  наказом   МОН   від   14.07.2016 
 

II-III курси 
 
 
№ 
з/
п 

Тема уроку К-
сть 
год 

Дата Примітка  

ВСТУП 
1 Мовна стійкість як ключова риса національномовної 

особистості 
1   

2 Урок мовленнєвого розвитку  №1. Культура 
мовлення і стилістика. Норми сучасної української 
літературної мови. Стилі мовлення. Стилістично 
нейтральна  й стилістично забарвлена лексика 

1   

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ 
ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ 

 

3 Словосполучення і речення. Просте речення. 
Просте ускладнене речення. Односкладні речення 

1   

4 Урок мовленнєвого розвитку №2. Твір-роздум на 
морально-етичну тему в публіцистичному стилі 

1   

5 Складне речення. Типи складних речень за 
способом зв’язку їх частин: сполучникові й 
безсполучникові. Сурядний і підрядний зв'язок між 
частинами складного речення 

1   

6-7 Урок мовленнєвого розвитку №3-4. Контрольний 
письмовий переказ 

2  Контрольний 
переказ 

8 Контрольна робота №1. Узагальнення і 
систематизація найважливіших відомостей із 
синтаксису, пунктуації і стилістики 

1  КР №1 
 

9 Основні види складнопідрядних речень 1   



10 Урок мовленнєвого розвитку  №5-6. Діалог, 
складений відповідно до ситуації мовлення. Діалог-
обмін думками, враженнями 

2   

11 Складнопідрядні речення з кількома підрядними 
частинами, розділові знаки в них 

1   

12-
13 

Урок мовленнєвого розвитку №7-8. Контрольний 
письмовий твір 

2  Контрольний твір 

14 Контрольний текстовий  диктант 1  Диктант 

15 Безсполучникове складне речення  й розділові 
знаки в ньому. Складне речення з різними видами 
сполучникового й безсполучникового зв'язку 

1   

16 Контрольна робота №2. Узагальнення і 
систематизація найважливіших відомостей із 
синтаксису, пунктуації і стилістики 

1  КР №2 
 

Діалог 
Усний переказ 

17 Синтаксична синонімія як джерело багатства й 
виразності мови 

1   

18 Урок мовленнєвого розвитку  №9-10. Письмовий 
докладний переказ тексту публіцистичного стилю 
із творчим завданням 

2   

19 Синтаксичні норми літературної мови 1   
20 Урок мовленнєвого розвитку №11. Риторика як 

наука про переконливе, впливове й ефективне 
мовлення. Публічний виступ. Види підготовки 
публічного виступу. Етапи підготовки промови. 
Складники успішного виступу. Імідж оратора 

1   

21 Особливості вживання  в мовленні простих і 
складних речень. Інтонування різних видів 
простих і складних речень 

1   

22 Урок мовленнєвого розвитку №12.  Конспект 
тексту публічного виступу 

1   

23 Розділові знаки  в реченнях із прямою мовою  і в 
діалозі. Пунктуаційний аналіз. Способи 
цитування 

1   

24 Контрольна робота №3. Узагальнення і 
систематизація найважливіших відомостей із 
синтаксису, пунктуації і стилістики 

1   
КР №3 

 

25 Урок мовленнєвого розвитку №13. Ділові папери. 
Резюме 

1   

26 Основні ознаки тексту: зв’язність, 
комунікативність, членованість, інформативність.  
Зміст і будова тексту 

1   

27 Урок мовленнєвого розвитку №14. Доповідь на 
науково-популярну або морально-етичну тему 

1   

28- 
29 

Урок мовленнєвого розвитку №15-16. 
Контрольний письмовий переказ 

2  Контрольний 
переказ 

30 Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення.  
Основні види роботи з текстом (редагування, 

1   



скорочення, доповнення тощо) 

31 Урок мовленнєвого розвитку №17.  Виступ під час 
дискусії (підготовлений і непідготовлений) на 
суспільну або морально-етичну теми 

1   

32 Контрольний текстовий диктант 1  Диктант 

33 Урок мовленнєвого розвитку №18.  Стаття до 
журналу або шкільного веб-сайту в 
публіцистичному стилі 

1   

34 Стилістичні особливості синтаксису 1   

35 Контрольна робота №4. Узагальнення і 
систематизація найважливіших відомостей із 
синтаксису, пунктуації і стилістики 

1  КР №4 
 

Усний твір 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


